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  هاي قصه خير و شر شناسي و بررسي ويژگي تحليل ريخت

   از هفت پيكر نظامي

  

  )نويسنده مسؤول( 1الفقرا مينا خادم

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، ايران

  2عطامحمد رادمنش

  انشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، ايراناستاد زبان و ادبيات فارسي، واحد نجف آباد د

  
  10/7/94  :رشيخ پذيتار  8/4/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ها پيش مورد توجه ادب  خمسة نظامي از جمله آثاري است كه از قرن

منظومة هفت پيكر چهارمين مثنوي از اين خمسه است كه . دوستان بوده است

ثنوي، سرگذشت بهرام گور موضوع اين م. هاي پر ماجرايي است حاوي داستان

هاي اين مثنوي، داستان خير و  يكي از داستان. از هنگام زايش تا مرگ اوست

 كه هنگام نشستن بهرام را در روز پنجشنبه در گنبد صندلي و افسانه -شر است

                                                 
1. Email: mina.khadem53@gmail.Com 
2. Email: radmanesh@phu.iaun.ac.ir 
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اي  در اين مقاله، ابتدا خالصه. كشد  به تصوير مي-گفتن دختر پادشاه اقليم ششم

هاي اين داستان براساس الگوي ريخت  شود سپس سازه ياز اين داستان بيان م

پراپ معتقد بود كه بر همة . گردد شناسي والديميرپراپ تجزيه و تحليل مي

بندي  هاي عاميانه، قوانيني حاكم است كه پس از مطالعة آنها با فرمول داستان

 سعي نگارندگان اين مقاله بر اين. آيد ها به دست مي صحيح، ساختار اين قصه

هاي قصه و بيان بعضي از عناصر، ساختار  است كه ضمن نماياندن ويژگي

داستان را از راه تفكيك آن به ساختهاي كوچكتر، براساس الگوي ياد شده، 

هاي منظوم  بررسي كند و نشان دهد كه داستان خير و شر يكي از داستان

  .هاي اخالقي مجموعة هفت پيكر است  غنايي و يكي از داستان-تعليمي

هاي قصه عاميانه، پراپ،  شناسي، ويژگي  خير و شر، ريخت:ها كليد واژه

  نظامي، ساختار

  

  مقدمه

نام منظومة چهارم از خمسة نظامي است كه به نـام سـلطان      » نامه بهرام«يا  » هفت پيكر «

نظـامي در ايـن مثنـوي،    . الدين كرپ ارسالن اقسنقري حاكم مراغـه سـروده شـده اسـت       عالء

كند و از ازدواج بهرام با هفت دختر از پادشاهان هفت اقلـيم              م گور را بيان مي    زندگي نامة بهرا  

رود و مهمـان يكـي از ايـن          بهرام در هر يك از روزهاي هفته به يك گنبد مي          . گويد سخن مي 

بهـرام در هـر كـدام از ايـن روزهـا از             . اين هفت گنبد هركدام به رنگي است      . شود دختران مي 

خواهد داستاني براي او حكايـت كنـد و نظـامي در هفـت پيكـر،                 يدختر ساكن در آن گنبد م     

لطف ذوق و نيروي تخيـل و قـوت قريحـه و قـدرت              «. كند هفت داستان از زبان آنان بيان مي      

 اعـم از جنبـة      -ها آشكار است، چه اصول مطالب ديگر هفت پيكر         ابتكار نظامي در اين داستان    

معـين،  (» كند، مقتبس از ديگران اسـت      اره مي  چنانكه خود در مقدمه اش     -تاريخي يا داستاني  

1384 :168.(  

 1هـاي عاميانـه    شود جزء داستان   كه در اين مقاله به آن پرداخته مي       » خير و شر  «داستان  

. است و حكايت افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم ششم در روز پنجشنبه در گنبد صندلي است               

حكايتي است اخالقي، از آن دسته حكايـات        تصور نگارندگان مقاله بر آن است كه اين داستان          

در اين است كـه در      » فابل«شود كه تفاوت آنها با        گفته مي  2»پارابل«كه در ادب غربي به آنها       



٧٧            هاي قصه خير و شر از هفت پيكر نظامي شناسي و بررسي ويژگي تحليل ريخت

  . ها هستند ها انسان شخصيت» پارابل« قهرمانان، حيوانات هستند اما در 3»فابل«

كند و به پايـان      ميهر شاهزاده خانم طوري داستان خود را مطرح         «در هفت پيكر نظامي     

آورد كه با رنگ گنبدي كه در آن سكونت دارد، متناسب باشـد و در پايـان آن نيـز، رنـگ                       مي

 هـا مـي    نهد و سخناني در امتياز آن نسبت به ساير رنـگ           ها برتر مي   گنبد خود را از ساير رنگ     

  ).116: 1385محجوب، ( »گويد

  

  4خالصة داستان خير و شر

اي بـه    بـا جامـه   . نبد مشتري پيكر صندل فام بر سرش افتـاد        روز پنجشنبه بهرام هواي گ    

همين كه شب فرارسيد، بانوي چين پس       . رنگ صندل نزد لعبت چين، بانوي آن گنبد شتافت        

  :از شكر و دعا بر سر و دست شاه بوسه زد و اين افسانه را آغاز كرد

اي تـا بـه    ره توشههركدام با . هاي خير و شر از شهر خود قصد سفر كردند  دو جوان به نام   

كه از بد رگي شر خبر داشـت،        خير كه همة آبش را نوشيده بود، با اين        . بياباني سوزان رسيدند  

اما شر به خـاطر خبـث       . به دليل فشار تشنگي در مقابل پرداخت جواهرش از او طلب آب كرد            

يم خيـر ناچـار تـسل   . طينت فقط در مقابل دريافت چشمان خير، حاضر به دادن آب به او شـد          

هاي خير را بيرون آورد و در حالي كـه بـه او آب               اي كه همراه داشت، چشم     شد و شر با دشنه    

  . نداده بود، او را تنها رها كرد و رفت

. كرد و مدتي در آنجا منزل كـرد  چوپان كردي كه گلة بي شماري داشت، از آنجا عبور مي        

به دنبال صدا آمـد و خيـر را   اي شنيد  روزي دختر چوپان به طلب آب به آن سمت رفت و ناله       

دختر به او آب داد و چشمانش را كه هنـوز گـرم             . ناليد در خاك و خون ديد كه از تشنگي مي        

چوپـان  . خانوادة چوپان، خير را به خانه آوردند و او را تيمار كردنـد        . بود در جاي خود گذاشت    

ينايـان و بـرگ   به وسيلة برگ درختي كه دو شاخه داشت و برگ يك شـاخه بـراي درمـان ناب    

خير با دختر چوپـان ازدواج كـرد   . شاخة ديگر براي درمان صرعيان بود، چشمان او را بينا كرد     

خواستند از آن سرزمين كوچ كنند، مقداري از آن          و صاحب مال و اموال شد و هنگامي كه مي         

ي تا به شهري رسيدند كه دختر پادشاه آن شـهر بيمـار  . هاي شفابخش را همراه خود برد      برگ

خير با گياهي كه به همراه داشت دختر را شفا داد و طبق قول پادشـاه بـا دختـر         . صرع داشت 

دختر وزير هم از بيماري آبله نابينا شده بود كه خير توانست او را نيز شفا دهـد و                 . ازدواج كرد 

  . با او هم ازدواج كرد
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اي شر را ديد و      پس از مرگ شاه، خير به جاي او بر تخت نشست و روزي در حين معامله               

اما خير او را شناخت و نشاني هاي درسـتي          . شر خودش را مبشر معرفي كرد     . نامش را پرسيد  

خيـر  . به دست و پاي خير افتاد و از او خواست او را ببخشد. توانست انكار كند شر كه نمي  . داد

ر خيـر را  از او گذشت ولي چوپان كه از مالزمان خير شده بود، سر از تن شر جدا كرد و جـواه   

  . كه شر در لباسش پنهان كرده بود، برداشت و به خير داد

  

  تحليل و بررسي

  ازديدگاه نظامي) الف

با توجه به اينكه در ادبيات مشرق زمين، بويژه ادبيات فارسي، همواره توجه بـه معنويـت،         

هـايش از ايـن نكتـه      خـورد، نظـامي نيـز در بيـان داسـتان           هاي گوناگون به چشم مي     در قالب 

سـازي و    هاي قهرمانان آثارش به جانب مطلق      گرايش نظامي در بيان ويژگي    «: كند استفاده مي 

به ديگر سخن،   . يعني همان چيزي كه نظامي به آن خوي گر است         . هاي مثالي است   ارائة اسوه 

مطـرح اسـت،    ) type(پردازي فارسي، سنخ     هاي او مطابق معمول در سنت داستان       در داستان 

  ).150: 1388حميديان، (» )character(نه شخصيت 

اعتقـاد ديـرين بـه    . شود هاي كمالي ديده مي  در داستان خير و شر، اعتقاد نظامي به اسوه        

در دنيـاي ايـران باسـتان، دو        «. هاي گوناگون وجود داشته است     خير و شر، همواره در فرهنگ     

كردنـد و    حملـه مـي   هـا    آنهايي كه مستقيماً به پيكر انـسان      : نوع نيروي شر متداول بوده است     

و در انتظار فرصتي بودند تا به آنهـا و محـصوالت   . زدند ها پرسه مي آنهايي كه در اطراف انسان  

خير كـه نمونـة خـوبي مطلـق اسـت، بـه             ). 23: 1373كرتيس،  (» هايشان زيان برسانند   و دام 

شـود و شـر از نـوع دوم اسـت كـه در انتظـار فرصـت آسـيب           عنوان يك اسوة كمال ديده مي     

دو نيروي خير و شر با هم به عنـوان خـوب       . شود اندن است و اين فرصت براي او ايجاد مي        رس

  . مطلق در اين قصه در تضاد هستندمطلق و بد
  

  شناسي بحث ريخت) ب

شناسي، بر مبناي سازه هاي والديميرپـراپ        تحليل و بررسي اين داستان از ديدگاه ريخت       

در اين مكتب ادبيات در فـرم       . هستند» فرماليسم«او و همفكرانش از بنيانگذاران مكتب       . است

. از نگاه آنها ارزش يك اثر ادبي به چگونگي سـاخت آن اسـت  . و ساخت است نه در روح و فكر   

 از 7 يـا غريـب سـازي      6، ايجاد تغيير شكل در واقعيت     5ها، عدول از زبان معيار     از نظر فرماليست  



٧٩            هاي قصه خير و شر از هفت پيكر نظامي شناسي و بررسي ويژگي تحليل ريخت

از دانـشمنداني بـود كـه عقيـده         » خـن بـام   آ«البته  . موارد مهم در ايجاد يك اثر ادبي هستند       

  8.استفاده شود» شناسي ريخت«از تركيب » فرماليسم«داشت، بهتر است به جاي 

يعني همان طـور كـه در       .  است 9گرايي منطقي  برداشت پراپ از قصه نوعي برداشت اثبات      

، در  ها اسـت   ترين منبع همة معرفت    هاي برگرفته شده از تجربة حسي، مهم       علوم طبيعي، داده  

پـراپ  . هاي صوري آنهـا اسـت      ترين سرچشمة شناخت، مطالعة قواعد و ويژگي       ها نيز مهم   قصه

  10. ناميد"ريخت شناسي"اسم اين تحول در ساخت قصه را 

شناسـي داسـتان خيـر و شـر براسـاس الگـوي پـراپ                در اين مقاله ابتدا به بررسي ريخت      

اي قـصة عاميانـه،     هـ  بنـاي ويژگـي   هاي ايـن قـصه، بـر م        شود و پس از آن ويژگي      پرداخته مي 

  .شود برشمرده مي
  

  ريخت شناسي داستان خير و شر) ج

. هاي گوناگون در فرم قصه به چهار اصل كلي دربارة قصه دست يافت             پراپ پس از بررسي   

  :اند از اين چهار اصل عبارت

دهنـد،    عناصر ثابت و پايدار قصه، كارهايي است كه اشخاص قصه در قصه، انجام مـي  -1«

 اما كارهايي كه از هويت كنندة كار و شيوة عمل او مستقل است اين عناصـر، اجـزاي تـشكيل        

  .دهندة بنيادي قصه است

  . هاي جن و پري عاميانه، محدود است  تعداد كارهاي شناخته شدة اشخاص قصه-2

  . دهند هميشه يكسان نيست  تسلسل كارهايي كه اشخاص قصه انجام مي-3

  .»44-46: 1368پراپ، كاشي گر، «ي جن و پري، يكسان است  ساختار همة قصه ها-4

-4 يـاريگر  -3 بخـشنده  -2 شرير -1«: ها شناسايي كرده پراپ هفت شخصيت را در قصه     

هـا و    قهرمان دروني كـه ميـان ايـن شخـصيت    -7 قهرمان   -6 گسيل دارنده    -5شاهزاده خانم   

. ك حـوزة كـنش سـروكار دارد    شخصيت فقط با ي -1: كاركرد ايشان سه نوع رابطه وجود دارد      

 يـك حـوزة كـنش ميـان چنـد           -3. كنـد   يك شخصيت در چند حوزة كنش شـركت مـي          -2

  .»53: 1391خديش، «: شود شخصيت مختلف تقسيم مي

شمارد كـه در زيـر فقـط عنـوان ايـن             ها بر مي   پراپ همچنين سي و يك كاركرد در قصه       

  11.شود كاركردها با ذكر عالمت اختصاري آن بيان مي

  i:  وضعيت اوليه-1

  e:  دور شدن-2
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  k:  قدغن-3

  q: سرپيچي-4

  v:  پرس و جو-5

 w:  خبرگيري-6

  j:  نيرنگ-7

  g:  همكاري ناخواسته-8

  X:  شر-9

  x:  كمبود-10

  y:  لحظه پيوند دهنده-11 

  W:  تصميم گيري قهرمان قصه-12

  :  رفتن-13

  D:  اولين كار هبه كننده-14

  H:  واكنش قهرمان قصه-15

  Z:  تهيه وسيلة سحر آميز-16

  R:  انتقال از سرزميني به سرزمين ديگر-17

  L:  مبارزه-18

  M:  عالمت گذاري-19

  V:  پيروزي-20

  E:  شر يا كمبود اوليه رفع مي شود-21

  P:  تعقيب-22

 S:  نجات-23

  O:  رسيدن به صورت ناشناس-24

  F:  دعوي دروغ قهرمان جعلي-25

  T:  كار سخت-26

  A: كار سخت انجام -27

 I:  شناسايي-28

  DV:  افشاگري-29



٨١            هاي قصه خير و شر از هفت پيكر نظامي شناسي و بررسي ويژگي تحليل ريخت

 Tr:  تغيير شكل-30

 N:  عروسي-31

ممكن است همة اين كاركردها در يك قصه وجود نداشته باشد و يا الزاماً ترتيب آنهـا بـه                  

اكنون با توجه به كاركردهاي ياد شده، داسـتان خيـر و شـر    . صورتي كه ذكر شد، نيامده باشد   

ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه هركـدام از ايـن كاركردهـا بـه       . شود به صورت زير تجزيه مي 

  . شود شوند و با عالمت اختصاري و عدد نمايش داده مي تر تجزيه مي هاي جزيي شكل

  i: شوند دو جوان به نام خير و شر نام برده مي:  وضعيت اوليه-1

  : خير و شر از شهر خويش آهنگ سفر كردند:  دور شدن-2

   و به جاي آن جواهرم را بردار kهايم را در نياور  چشم: گويد خير به شر مي:  قدغن-3

 Q. كند آورد و صدمه و زيان وارد مي شر، چشمهاي خير را در مي:  سرپيچي-4

خواهد كه چشمهايش را به او بدهـد و در   كند و از خير مي شر، خير را اغوا مي:  نيرنگ -5

هـاي نيرنـگ آميـز متوسـل         بـه وسـايل و شـيوه      ( . دهد د اما به او آب نمي     مقابل آب بستان  

  )شود مي

دهـد ولـي آبـي       هايش را به شـر مـي       خورد و چشم   خير فريب مي  :  همكاري ناخواسته  -6

كنـد و موافقـت خيـر بـه او           البته شر از تشنگي خير سـوء اسـتفاده مـي          ) g( كند دريافت نمي 

نـشان  ) h(نـاميم و آن را بـا نمـاد           نـصر را بـدبختي مقـدماتي مـي        شود كه ايـن ع     تحميل مي 

  .دهيم مي

 بـه او صـدمه بـدني        X: دزد  و جواهر خير را مي     X: كند شر به خير ضرر وارد مي     :  شر -7

  .آورد هايش را درمي كند و چشم وارد مي

جا دختـر چوپـان     در اين . رود دختر چوپان به دنبال صداي خير مي      : دهنده  لحظه پيوند  -8

 .. گيرد خير را به خانه ببرد و او را تيمار كند كه تصميم مي) y( قهرمان جستجوگر است

دختر چوپان به عنوان قهرمان جستجوگر، هـدفش جـستجوست و بـا شـنيدن               :  رفتن -9

اش  اي كـه خيـر بـه همـراه چوپـان و خـانواده              رود امادر مرحلـه    صداي خير به جستجو او مي     

گيرند، خير به عنوان قهرمان قرباني بدون اينكه در فكر جستجوي چيـزي         تصميم به رفتن مي   

  (  ) باشد، به راه مي افتد

كنـد   در اين قسمت، جاي كاركردها كمي تغييـر مـي      : آميز يابي به وسيله سحر     دست -10

آن بعـد از عزيمـت   و پـس از  ) (دهـد   ابتدا چوپان با تهيه برگ جادويي خير را نجـات مـي         
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هـايش   رود و از هر دو شاخة جادويي كيـسه         چوپان و خير و خانواده، خير به سمت درخت مي         

  )(كند را پر مي

: شـود  خير در ابتداي داستان با شر همسفر مي       :  انتقال از سرزميني به سرزمين ديگر      -11

كنند و   اش از جايگاه شان كوچ مي       و خانواده  و در اواسط داستان، دختر به همراه چوپان       ) (

  )(روند  به سرزميني ديگر مي

خورد و بدون اينكه بين شر       شر به عنوان ضد قهرمان در نهايت شكست مي        :  پيروزي -12

  ). (شود اي دربگيرد، به دست چوپان كشته مي و خير مبارزه

كنـد و   كشد، جواهر خير را درتن شر پيدا مي ر را ميچوپان پس از اينكه ش  :  دفع شر  -13

  ).(گرداند آن را به خير باز مي

آورد اما خير به وسـيلة       شر به جان خير سوء قصد دارد و چشمان او را در مي            :  نجات -14

  ). (شود دختر چوپان از اين سوء قصد نجات داده مي

، خبر بيماري صرع دختر شاه و نابينـايي دختـر وزيـر را    هنگامي كه خير:  كار سخت -15

اين قسمت با كاركرد بعدي يعنـي  . داد شنيد، با داروي جادويي كه داشت، هر دو دختر را شفا       

  . آيد انجام كار سخت به دنبال هم مي

. شـود  كند، رسـوا مـي     شر كه در پايان داستان خودش را مبشر معرفي مي         :  افشاگري -16

)DV( رساند شود و چوپان او را به قتل مي مي، مجازات).Pu(  

بنـدد و بـا      خير، پس از آشنايي با چوپان و ماندن نزد او به دخترش دل مي             :  عروسي -17

و پس از اينكه دختر شاه و دختر حـاكم را بـا داروي              ) N(كند   پيشنهاد چوپان با او ازدواج مي     

كنـد و پـس از    تـر نيـز ازدواج مـي   طبق گفتة شاه و وزير با آن دو دخ       . دهد شفابخش، شفا مي  

  )N.(رسد پيوند به مقام جانشيني پادشاه مي

. شود به نظر نگارنده، در اين قسمت تفاوت الگوي ياد شدة پراپ، با اين داستان آشكار مي               

 اين كاركرد به اين صورت      6 و   5با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم حاكم بر تفكر غربي شكل              

دهـد و پـس از جـستجوي     دواج، قهرمان قصه زنش را از دست مـي     پس از از  «: شود تعريف مي 

كنـد و فقـط      يابد و گاهي نيز قهرمان قصه بـا دختـر پادشـاه عروسـي نمـي               مجدد او را باز مي    

اما در داستان خير و شر، طبق فرهنگ        ). 97: 1368پراپ، كاشي گر،    (» گيرد اي نقد مي   جايزه

  . كند ، عروسي ميحاكم بر جامعه، خير هم زمان با هر سه دختر

هاي داستان خير و شر را بر شماريم طبق جدول زير به اين              اكنون اگر بخواهيم شخصيت   
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  :شود صورت خالصه مي
  

  كاركردها  طبق داستان  شخصيت  رديف

  IqXV5Dvpu  شر  شرير  1

  **IR2R3S9NN  خير  قهرمان  2

  Yy7 z9z1R3  دختر چوپان و چوپان  ياريگر  3

  **NN  ه و دختر وزيردختر شا  شاهزاده خانم  4
  

ساختار داستان خير و شر با توجه به مواردي كه شمرده شد، طبق جدول زير ايـن گونـه               

  :است
  

  عالمت اختصاري  تعريف كاركرد  رديف  عالمت اختصاري  تعريف كاركرد  رديف

    رفتن  i 9  وضعيت اوليه   1

2  
  دور شدن

e3  10  
دست يابي به 

  وسيلة سحرآميز
z9-z1 

3  
  قدغن

k-k2  11  
 يانتقال از سرزمين

  به سرزمين ديگر
R2-R3  

  V5  پيروزي  q  12  سرپيچي  4

  E4  رفع شر  j3  13  نيرنگ  5

  S9  نجات  g-h  14  همكاري ناخواسته  6

7  
  شر

X-X6  
15  

16  

  كار سخت

  افشاگري
Dv  
pu  

  **N-N  عروسي  y-y7  17  لحظة پيوند دهنده  8

  

  هاي قصة خير و شر ويژگي

شود كـه نظـامي    هاي عاميانه شمرده مي   خير و شر از انواع قصه     كه داستان   با توجه به اين   

هـاي عاميانـه بررسـي     هـاي قـصه   هاي آن براساس ويژگـي  آن را به نظم درآورده است، ويژگي    

  :بندي شده است هاي عمدة قصة عاميانه به شرح زير طبقه ويژگي. شود مي

. 6ايستايي  . 5ونة كلي   گرايي و نم   كلي. 4گرايي   مطلق. 3پيرنگ ضعيف   . 2خرق عادت   . 1

. 10آوري   شـگفت . 9نقـش سرنوشـت     . 8ها در سخن گفتن      همساني قهرمان . 7زمان و مكان    

  كهنگي. 11) اپيزودي(استقالل يافتگي حوادث 

ها، فرق عادت به معناي خالف عادت آمده است، يعني آنچـه             در فرهنگ «: خرق عادت . 1

: 1367ميرصـادقي،  (» آيـد   جور در نمـي با محسوسات عقلي و تجربيات حسي و موازين عيني      

كـه شـر بـا      نخـست آن  . شـود  در داستان خير و شر اين ويژگي در چند قسمت ديده مي           ). 61
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دوم آنجا كه دختر چوپان كُـرد، چـشمها را از           . آورد هاي خير را از حدقه در مي       اي چشم  دشنه

دويي كـه دو شـاخه   بندد، سـوم درخـت جـا    گذارد و آنها را مي  دارد و درجايش مي    خاك برمي 

هـا بـا مـشاهدات     هر سـة ايـن ويژگـي    . دارد و براي درمان بيماري صرع و نابينايي مفيد است         

  .حسي مطابقت ندارد

. پيرنگ در حقيقت حوادث داستان برمبناي رابطة علّت و معلولي اسـت     : پيرنگ ضعيف . 2

» كنـد  نظيم مـي  پيرنگ، وابستگي موجود ميان حوادث داستان را به طور عقالني و منطقي ت            «

هاي عاميانه اين ساختار استداللي بسيار ضعيف و ديربـاور و            در قصه ). 64: 1379ميرصادقي،  (

  .توان گفت باور ناكردني است حتي مي

در داستان خير و شر، جنبة درماني دو شاخة درخت به اين سرعت و سادگي، غيرمعقـول     

 جايگاه خود، به پادشاهي رسـيدن       نيز جادادن چشمان از حدقه درآمده در      . و غيرمنطقي است  

  .همه حوادثي غيرقابل پذيرش هستند. كند خير به دليل كمكي كه به دختر پادشاه مي

ها خوب يا بد مطلق هستند به عبارتي سـياه      ها در اين دست قصه     قهرمان: گرايي مطلق. 3

  .ي هستنداي از خوبي و بد هاي امروز كه آميزه برعكس داستان: مطلق يا سفيد مطلق هستند

در داستان خيرو شر، خير خوب مطلق است، هيچ بدي يا نيـروي اهريمنـي در او وجـود                   

به گمان نگارنده اين سطور، حتي در ابتـداي داسـتان نيـز كـه خيـر، عاقبـت انديـشي                     . ندارد

كند و شـر بـرعكس، عاقبـت انـديش اسـت و              كند و توشة راهش را به سرعت مصرف مي         نمي

كند، نظامي اين دورانديـشي را، عامـل مثبـت و مـوجهي      مصرف مي اش را حساب شده،      آذوقه

هـا، قهرمـان    چـه، در ايـن نـوع قـصه    . جلوه نداده است و فقط در حد توصيف بيان كرده است 

  .خوب، هيچ عيب يا ايرادي ندارد
  

ــه راه    ــي دو سـ ــد روزكـ ــون بريدنـ  چـ

 داشــت خــورد و شــر نگــه مــي خيــر مــي

  

 اي را كـــــه داشـــــتند نگـــــاه توشـــــه  

 كاشـــت درود و آن مـــي مـــيايـــن غلـــه 
  

  )146: 1383نظامي، (
  

بد نماد است و سرانجام نيز بايد در نبرد بـا  . شر نيز، بد مطلق است و منش اهريمني دارد    

اي است كه ظالم بايـد در آن نـابود شـود و            خير شكست بخورد و به نوعي بيانگر مدينة فاضله        

  .مظلوم نجات يابد

 داستان خير، مظهر كلـي نيكـي، زيبـايي و خداترسـي     در اين : گرايي و نمونه كلي    كلي. 4

است و شر نماد پليدي و خبث طينت، علت آن هم معلوم نيست و دليل براي آن وجود نـدارد      
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كنند تا آن    دختر چوپان، دختر شاه و دختر وزير هر سه دختران زيبايي هستند كه دلبري مي              

اين دختران به طور كلي زيبا و دلربـا  شود و چون  جا كه دختر چوپان كُرد را نديده، عاشق مي     

  .يابد هستند، خير كه مظهر خوبي مطلق است به وصال آنان دست مي

ها قابل تفسير و تحـول نيـستند و حـوادث            هاي عاميانه، شخصيت   در داستان : ايستايي. 5

خير، خوب مطلق است و خواننده در آغـاز كـار بـا او    . هيچ نقشي در تغييرات كاراكترها ندارند  

مانـد، بـدون آنكـه     شود و تا پايان قصه نيز همين تصوير در ذهن خواننده پايـدار مـي          آشنا مي 

. آيد، كوچكترين تغييري در شخصيت خير داشته باشـد         حوادثي كه در طول داستان بيش مي      

كنـد و از خيـر    شر نيز پذيراي تغييرات داستان نيست تا جايي كه حتي وقتي عذرخواهي مـي            

 ببخشند، از نظر نويسنده يا شاعر يا گوينده، قابل بخشش نيست، چـرا كـه                خواهد كه او را    مي

بنابراين چوپان، بايد او را به سـزاي عملـش          . وجودش از ابتدا شر بوده و قابل تغيير هم نيست         

  .برساند

اگـر خواننـده داسـتان بـه        . زمان و مكان وقوع داستان مـشخص نيـست        : زمان و مكان  . 6

  .بايد حدس و گمان شخصي خود را دخالت بدهدجستجوي اين دو عامل است، 

در اين داستان طرز صحبت كردن خير با شر و يـا            : ها در سخن گفتن    همساني قهرمان . 7

چوپان و دخترش يكسان است و به عنوان مثال از طرز گفتگوي چوپـان يـا پادشـاه يـا وزيـر                      

  .برد توان به تفاوت طبقاتي آنها پي نمي

هـا از    شخـصيت . هـا نقـش اساسـي دارد       سرنوشـت در قـصه    تقدير و   «: نقش سرنوشت . 8

زيـرا تقـدير و     . تنها سرنوشـت آنهـا متفـاوت اسـت        . توانند بگريزند  سرنوشت محتوم خود نمي   

ها كه چون پركـاهي بازيچـة تقـدير تغييـر            هاست نه شخصيت   سرنوشت، قهرمان حقيقي قصه   

  ).70: 1376: ميرصادقي(» اند ناپذير خويش

وشت محتوم خير، عاقبت نيك و پادشـاهي اسـت، چـرا كـه از ابتـدا                 در اين داستان، سرن   

چون خوب اسـت و بايـد نتيجـة خـوبي خـود را محـسوس و عيـان                   . برايش رقم خورده است   

دريافت كند شرچون شرير است، بايد سرنوشت بدي داشته باشد، آن جـا كـه حتـي بخـشش              

  .خير نيز در سرنوشت او تأثيري ندارد

العـاده كـه در قـسمت اول      اين داستان با شنيدن ماجراي خـارق  خوانندة: آوري شگفت. 9

  .كند بيان كرديم، احساس تعجب و شگفتي مي

تـوان در ايـن داسـتان، بـه        ايـن ويژگـي را نمـي      ): اپيزودي(استقالل يافتگي حوادث    . 10
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چرا كه در يك مجموعة كامل آمده است كه هركدام براي خـود داسـتاني     . تنهايي بررسي كرد  

ما اگر داستان خير و شر را در مجموع مثنوي هفت پيكر مورد مطالعه قرار دهيم به اين                  ا. دارد

تواند داسـتان كامـل و مجزايـي         رسيم كه هر هفت قصة اين مجموعه به تنهايي مي          نتيجه مي 

  .باشد كه حوادث مخصوص به خود دارد بنابراين از اين ديدگاه شايان بررسي است

ان منعكس كنندة آداب و رسوم گذشتگان دربارة مفهـوم          مضمون اين دادست  : كهنگي. 11

خوبي و بدي است و اين كه پايان خوبي، بايد مستقيم خير و نيكي باشـد و پايـان بـدي نيـز،                   

بدبختي و سختي است و اين مفهوم بايـد شـفاف و روشـن بـه خواننـده منتقـل شـود و ايـن                   

  .دهندة قدمت و كمكي اين قصه است نشان

  

  ان خير و شرساختار رمزي داست

 فلسفي و عرفاني بهـره بـرده اسـت و ايـن             -اي هاي اسطوره  مايه نظامي در آثارش از درون    

همـة آثـار   «خورد تا جـايي كـه بـه قـول ثروتيـان       گيري در تمام آثار نظامي به چشم مي   بهره

اي جـذاب اسـت،      پيكر نيز كه منظومه    در هفت ). 280،  1383ثروتيان،  (» نظامي رمزنامه است  

دختـر چوپـان   . در داستان خير و شر نيز، خير رمز خوبي مطلق است. شود يار ديده مي رمز بس 

شـتابند و او را نجـات        و چوپان رمز نيروهاي امدادي از طرف حق هستند كه به ياري خير مي             

دهند و خوشبخت واقعي كسي اسـت كـه خداونـد پـشت و پنـاهش باشـد و رسـيدن بـه                        مي

شـاه در ايـن قـصه ماننـد سـاير           . خيـر و نيكـي اسـت      پادشاهي رمز سعادت است كه پـاداش        

هاي پريوار، رمز ناخودآگاهي است و دختـران شـاه و وزيـر، بخـشي از ايـن ناخودآگـاهي                    قصه

هستند كه براي قهرمان داستان كه خير است و رمز خودآگاهي، سـعادت و خوشـبختي را بـه           

هـايي كـه     و از پس آزمـايش     دهد آورند و البته خير نيز شايستگي خود را نشان مي          ارمغان مي 

هـاي سـختي    امتحان«چرا كه قهرمان داستان بايد . آيد آيد، سربلند بيرون مي برايش پيش مي  

را كه همه براي سنجش شجاعت و تاب و توان اوست، پيروزمندانه از سر بگذراند تـا شايـستة                   

  ).122، 1366دالشو، (» زناشويي گردد

افتـد كـه     اتّفـاق مـي   . به سـتارة مـشتري اسـت      اين داستان در روز پنجشنبه كه منسوب        

پس پايان داستان نيز كه سعادت خيـر  . مشتري رمز سعادت است و به سعداكبر منسوب است        

  .كند دهد، هماهنگي محتوا را با اين رمز به خوبي بيان مي و پيروزي او را برشر نشان مي
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 روز پنجــــــــشنبه روزي خــــــــوب«

  

 »وز ســــعادت بــــه مــــشتري منــــسوب  
  

  )145: 1383 نظامي،(
  

هاي اروپايي هنوز باقي     هاي روزهاي هفته به زبان     اثر انتساب ايام هفته به سيارات در نام       «

معـين،  (» پنجـشنبه اسـت   ) اورمـزد = مـشتري  (jupiter در فرانسه روز     jeudiچنانكه  . است

1384 :166.(  

 بـا زدن  نظامي«. اي دارد رنگ اين گنبد به رنگ صندلي است كه رنگ سرخ مايل به قهوه            

آيـد و بـه       چوبي كه از چين مي     -اي چوب طبي صندل به افسانة خود       رنگ سرخ مايل به قهوه    

خواسـت رمزپـردازي     مـي -عنوان درمان سردرد در داروشناسي سنّتي ايران و هند، رايـج بـود        

اين رنگ با محتواي داسـتان كـه درمـان          ). 294: 1385بري،  (» درخت زندگي را بررسي كند    

  .تواند رمز سعادت و سالمت باشد  قسمتي از آن است، هماهنگي دارد و ميها نيز بيماري

در داستان خير و شر، با دو نيروي اهـورايي و اهريمنـي روبـرو هـستيم كـه از ديربـاز در             

دوگانگي، يعني باور بـه دو اصـل خيـر و شـر از              «. فرهنگ ايراني، جايگاه ويژه اي داشته است      

ــوده   ــان ب ــادين آريائي ــاي بني ــود دارد  باوره ــي وج ــشة ايران ــم در اندي ــاكنون ه ــت و ت » .اس

هـاي   در اين داستان، شر، رمز و نماد همة خـصلت ). 79: 1384رستگارفسايي و اثني عشري،  (

نظـامي در ايـن داسـتان، جامعـة     . هاي اهورايي است اهريمني است و برعكس خير، رمز خوبي   

 خوبي و خيرانديشي، نيك است و       اي كه در آن فرجام     جامعه. آرماني را به تصوير كشيده است     

  .شر و بدي عاقبت خوشي ندارد

  

  نتيجه

آيد كـه سـاختار      از مجموع سخنان گفته شده دربارة اين داستان، اين نتيجه به دست مي            

اي از الگوهـاي يـاد شـده، پيـروي      هـاي كهـن و اسـطوره    قصة خير و شر، مانند ساير داسـتان      

سـپس  . شـود   با معرفي دو شخـصيت شـروع مـي         اي كه وضعيت آغازين قصه     به گونه . كند مي

شـود و    قهرمان با بدخواهي و كينة شرير مواجه مي       . آيد كاركرد بعدي، يعني سفر به وجود مي      

آيند و ساير كاركردهاي الگوي پراپ كه بـه آن          بعد از گرفتاري، ياريگران به صحنة داستان مي       

ياد شـده، ايـن بـوده اسـت كـه           هدف نويسنده در اين بررسي در قسمت الگوي         . پرداخته شد 

. نشان دهد، فرم اين داستان و كاركردهاي آن مطابق الگوهاي بيان شـده، انجـام شـده اسـت                  

گـذرد،   هايي نيز به دنبال دارد و با اينكه حدود هـزار سـال از خلـق آن مـي                  ضمن اينكه آموزه  
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قـي زيـادي ديـده      هاي اخال  هنوز براي خواننده امروز جذابيت دارد و در كنار ساختار آن، نكته           

  .ترين آنها، پيروزي نيروهاي اهورايي است شود كه مهم مي

هاي خوب و بد انسان، سـعي دارد بـا        نظامي در اين منظومه، ضمن در نظر گرفتن ويژگي        

ايجاد تصويرها و بيان مفاهيم دل انگير غنايي، احساسات خود را نيز به خواننـده القـا نمايـد و         

هـا نيـست، بلكـه     هاي عاميانه، نظامي در صدد نمـايش شخـصيت     هاي قصه    با توجه به ويژگي   

تـرين اصـول     ها در اين داستان، با عمده      چرا كه شخصيت  . گيرد هاي آنان را در نظر مي      خصلت

به همين دليل خلق    . شود گرايي در قهرمانان آن ديده مي      اخالقي سروكار دارند و روحية آرمان     

قهرمان و ضـد    . شود ه درستي به خواننده منتقل مي     و خوي شر و خير در قالب گفتگوي آنها ب         

شـود و اعمـال آنهـا از همـان ابتـدا بـراي خواننـده            قهرمان در اين داستان به وضوح ديده مي       

  .مشخص و واضح است

توان گفت داستان خير و شر از هفـت پيكـر نظـامي، بـستر مناسـبي بـراي                   در نهايت مي  

. كنـد  صة عاميانه بـراي خواننـده فـراهم مـي    هاي ق شناسي و نيز شناخت ويژگي   بررسي ريخت 

ها در ايـن منظومـه،       توان دريافت كه تنوع استفاده از شخصيت       كه با دقّت بيشتر مي    ضمن اين 

  .كند هاي مختلف را امكان پذير مي امكان بررسي بيشتر از ديدگاه

  

  نوشت پي

1 .Folk Tale  

2 .parable :     ها اغلـب   اما در اينجا شخصيتاي اخالقي   حكايتي است كوتاه و حاوي نكته

  )142: 1364پورنامداريان،: نك(ها هستند  انسان

3 .Fable :              شـود   در اصل و به مفهوم كلي به هر داستان خيالي يا بيان توصيفي گفته مي

  ).همان: نك(

  )با تلخيص153 -141؛ 1377، )كيا(خانلري. (4

5 .Devaition from the norm  

6 .Deformation of reality  

7 .Making strange  

  42: احمدي: براي اطالعات بيشتر نك. 8

9 .positivistic  
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: ، ص 1391هـاي جـادويي،      شناسي افـسانه   خويش، ريخت : براي اطالعات بيشتر نك   . 10

  144 و نيز احمدي، بابك، ساختار و تأويل متن، ص52

. ه كرده اسـت اي آن را با واژة خويشكاري ترجم  ؛ فريدون بدره  Funcitonكاركرد يا   . 11

  .60-135: 1368پراپ، : براي اطالعات كامل نك

توضيح اينكه در اين مقاله از تعاريف و عالمـات          . 50-98: 1368پراپ، كاشي گر،    : نيزنك

  .اختصاري كتاب اخير استفاده شده است

  

  منابع

  ، تهران، مركزساختار و تأويل متن، )1370( احمدي، بابك. 1

، ترجمـة علـوي نيـا،    هفت پيكـر نظـامي   ر مايكل بري بر   تفسي،  )1385( بري، مايكـل  . 2

  تهران، ني

اي، تهران،   ، ترجمة فريدون بدره   هاي پريان  شناسي قصه  ريخت،  )1368( پراپ، والديمير . 3

  توس، چ اول

   كاشيگر، تهران، روز، چ اول-، ترجمة مريخت شناسي قصه، )1368( . .................4

، تهـران، انتـشارات   هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان ) 1364( پورنامداريان، تقي . 5

   چ اول-علمي و فرهنگي

  ، تهران، اميركبير، چ اولفن بيان در آفرينش خيال، )1383( ثروتيان، بهروز. 6

، گفتارهايي در شيوة بيان نظـامي، تهـران،         آرمان شهر زيبايي  ،  )1388( حميديان، سعيد . 7

  دومانتشارات علم و دانش، چ 

، تهران، انتشارات توس،    انگيز ادب فارسي   هاي دل  داستان،  )1377( ، زهرا )كيا(خانلري  . 8

  چ پنجم

، تهـران، شـركت انتـشارات       هاي جادويي  شناسي افسانه  ريخت،  )1391( خديش، پگـاه  . 9

  علمي و فرهنگي، چ دوم

  .تهران، نوين، ترجمة جالل ستاري، هاي پريوار زبان رمزي قصه، )1366( دالشو، لوفلر. 10

هويت ايراني در ادب فارسي تـا     ،  )1384(رستگار فسايي، منصور و اطلس اثني عشري      . 11

  .22، مجلة علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دورة حملة مغول
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  ، تهران، انتشارات فردوس، چ دومنقد ادبي، )1380( شميسا، سيروس. 12

  ، نشر معين، چ اولاميپيكر نظ تحليل هفت، )1384( معين، محمد. 13

  ، تهران، مرواريد، چ سومخاكستر هستي، )1385( محجوب، محمد جعفر. 14

  ، تهران، سخن، چ چهارمعناصر داستان، )1379( ميرصادقي، جمال. 15

، تهـران،   )قصه، رمانس، داستان كوتاه، رمـان     (ادبيات داستاني   ،  )1376. ................. (16

   چ سوم-انتشارات علمي

، تصحيح بـرات زنجـاني، تهـران، انتـشارات          پيكر هفت) 1383( نظامي، الياس بن يوسف   . 17

  دانشگاه تهران، چ سوم

، ترجمة عباس مخبر، تهران، نشر مركـز، چ         هاي ايراني  اسطوره،  )1373( وستا، كرتيس . 18

   اول
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